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Ginasio de Esportes de Born Jardim Aqu isi,ao Ambu lancia 

PrevCidade Mercado do Produtor 

Modulo Policial Pavimenta,ao Asfaltica 

0 
Municipio de lvai vem sendo 

destaque na regiao em func;:ao 

da administrac;:ao que se 

caracteriza pela disposic;:ao em enfrentar 

e reso lver os problemas; que e criativa, 

preocupada com o presente, mas atenta 

as necessidades do futuro, cuja principal 

preocupac;:ao e de construir um municipio 

melhor e ma is acolhedor. 

A administrac;:ao municipal tern se 

preocupado tanto com a cidade quanto 

com o interior, melhorando o municip io 

cada vez ma is. Com os olhos voltados 

para o desenvolvimento ea melhoria 

de qualidade de vida da populac;:ao, a 

administrac;:ao planeja as ac;:5es levando 

em conta a necessidade de estimulo a 

uma sociedade mais participativa, digna 

e humana. 

Destaques nas diversas areas: 
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Capela Mortuaria Constru,ao de Pontes de Concreto Centro de Eventos 

Readequa,ao e Alargamento das 
Estrad as 

Rodoviaria Municipal Posto de Saude de Palmital 

Aqu isi,ao de Maquinas Aquisi,ao Caminhao Aquisi,ao de Patrola 

EDUCA~O 
Atraves de melhorias nas escolas e 
atendimento aos alunos atraves da 
uniformiza<;:ao de todos os alunos da 
rede municipal ; projeto Boa Visao; ma las 
escolares e outros; 

SAU DE 

Melhorias e amplia<;:6es nos postos de 
saude e tambem no Hospita l Municipal 
e ainda aquisi<;:ao de aparelhos utilizados 
para o melhor atendimento aos pacientes; 

ESPORTE E LAZER 

Constru<;:ao e melhorias em ginasios de 
esportes e quadras e ainda incentivo ao 
esporte no municfpio; 

PROMO~AO E ASS/STENCIA SOCIAL 
Aten<;:ao voltada ao CRAS (Centro de 
Referenda e Assistencia Social) ea 
Liberdade Assistida; Prevcidade (convenio 
entre Prefeitura e INSS); 

AGR/CULTURA E MEIO AMBIENTE 

lncentivo aos agricultores como o 
PROAGRI (Programa de Apoio ao Pequeno 
Agricultor) - subsidio de horas de trator 

(gradao), calcario, sementes de mil hoe 
constru<;:ao de tanques; 

OBRAS E VIA~O 
Aten<;:ao especial na recupera<;:ao das 
estradas rurais e aquisi<;:ao de novos 
caminh6es e maquinas utilizados para 0 

desenvolvimento desse trabalho; bem 
como pavimenta<;:ao astaltica na cidade e 
no interior; 

ADMINISTRA~AO 
Constru<;:6es de destaque: Capela 
Mortuaria; Modulo Policial; Rodoviaria 
Municipal; Casa do Produtor. 

IT ... 1 POR TODOS 

TODOS POR IT ... 1 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAf 
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Editorial 

IM IGRA<;AO 
UCRANI ANA EM IVAI 

Dentre as varias etnias que imigra

ram no in rcio do seculo passado para 

Ivar (que antigamente chamava-se 

Miguel Ca lmao) soma-se tambem a 

etn ia ucraniana ou, como antigamente 

era chamada, ru tena . Os primeiros 

imigrantes que aqui vieram encon

traram uma regiao de mata fechada, 

destacando-se muitos pinheirais. Ate 

a metade do anode 1907, Iva r era um 

recanto abandonado, sem estradas 

e com poucos carreiros que guiavam 

para a entrada dos poucos ba rracos 

existentes. No referencial hist6rico 

de Ivar, a primei ra leva de imigrantes 

ucran ianos chegou aqui aos 04 de 

maio de 1908. Encontraram ja muitos 

barracos com pessoas vindas de 

outras regi6es do Brasil. A ma ioria dos 

· imigrantes vindos em 1908 era de ori

gem ucra niana, vindos principa lmente 

da Ucrania Ocidental (a chamada 

antigamente regiao da Galfc ia) . 

Essa ed ii:;:ao especial da revista " Ex

clusiva" tern por finalidade recuperar 

um pouco dessa hist6ria centenaria. 

Naturalmente que e apenas uma 

pequena parte de toda essa hist6ria 

iniciada sem muitas perspectivas, mas, 

por se t ratar de um povo batalhador, 

firme na fe, desafiador das dificulda 

des, esse povo prosperou e hoje, tern 

sua hist6ri a preservada, que pode ser 

contada nos esti los de suas constru

i:;:6es, lgrejas, rito, costumes e t radi 

i:;:6es. 0 tempo nao apaga aquilo que 

um povo traz no seu corai:;:ao. 
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0 
s movimentos migrat6rios eu
ropeus, observados a partir do 
seculo XVIII estao ligados ao 
processo de expansao do capi-

talismo, a partir da Revoluc;ao Industrial. 
Esse processo fez surgir um excedente de 
populac;ao que ficou afastada da acumula
c;ao das riquezas promovidas pelo sistema 
que estava se impondo. 

Enquanto em varios pafses europeus, 
como a Alemanha, a Italia, a Polonia, 
a Ucrania e outros, o "cercamento dos 
campos", as "leis de heranc;as", a compe
tic;ao dos artesaos com a industria e as 
perseguic;oes religiosas eram constantes, 
a America era descrita como " liberdade", 
oportunidade para serem proprietaries de 
terras e poderem professar seus cultos re
ligiosos. 

0 governo brasileiro investiu na vinda 
de imigrantes, principalmente a partir da 
proibic;ao do trafico negreiro em 1850, e 
coincidentemente e o ano da criac;ao da 
"lei de terras" pelo senador Campos Ver
gueiro. Essa lei colocava valor a terra, o 
que certamente dificultaria o sonho de 
muitos imigrantes com o seu pedac;o de 
chao. 

Porem o Brasil era muito grande, e ha
via enormes vazios demograficos, e falta 
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de mao de obra para as fazendas de cafe 
em Sao Paulo. Entao o que o governo im
perial fez? ... Muita, mas muita propagan
da de que o Brasil era o local ideal para 
praticarem suas crenc;as, manterem suas 
tradic;oes e principalmente tornarem-se 
proprietaries de terras. E os imigrantes de 
varios pafses europeus vieram. "Que dolo
roso contraste entre o que ele son hara an
tes e a realidade que sobreveio depois ... 
Ao chegar a seu destine, o imigrante per
cebeu logo que a bela trama de sua imagi
nac;ao deveria ceder a realidade muito ou
tra, distinta, bem diversa da que sonhara" 
(Pe. Valdomiro Burka, osbm - 1963). Nao 
tinham no imaginario tantos problemas 
como os que tiveram que enfrentar: 

''. .. Brasil tambem se sofre nesta terra. 
Pegou-nos logo a febre amare/a. 
Em tres meses na ilha dos Flores 
Morreram tres mu/heres e tres homens 
Vendemos coma servos cinco mo<;os, 
Aquelas casas foram sete mo<;as. 
Dos mo<;os nao tivemos nem noticias. 
As mo<;as comem, bebem ... Que delfcia. 
Que mais escrevo? Novas nao alardam. 

De cobra cinco nossos se findaram ... " 
(BORUSZENKO, 1988} 

COLONIA FEDERAL IVAY 

1907 

Hospedaria da /Iha dos Flores. 

CALMON • 

SAOROQUE • 

Mapa/Arquivo : 
Prof• Rosecleia Kielt 

A Hospedaria da ilha das Flores no Rio 
de Janeiro foi criada pela lnspetoria de 
Terras e Colonizac;ao do Ministerio da 
Agricultura brasileiro ao fim do seculo XIX. 
Segundo alguns documentos, em maio 
de 1883; sabe-se, porem, que o primeiro 
livro de Registro de lmigrantes e datado 
de 1877- Foi desativada em 1966, sendo 
ocupada pela Marinha do Brasil. 

Os principais portos de entrada de 
estrangeiros no Brasil eram Rio de Ja
neiro, Santos (em Sao Paulo) e Salvador 
(na Bahia). Aqueles que chegavam pelo 
Rio de Janeiro, depois de registrados 
pela Agencia Central de lmigrac;ao, eram 
encaminhados para a Hospedaria da llha 
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das Flores. 
Foi construfda em uma ilha na Bafa de 

Guanabara, em Sao Gon~alo, hoje munid
pio do Estado do Rio de Janeiro, onde, na 
epoca, havia um porto com grande mo
vimento e tambem uma linha ferrea que 
ligava Sao Gon~alo, Niter6i, Mage, ltaboraf. 

Sua cria~ao e constru~ao tinham o 
objetivo de manter os imigrantes concen
trados, para que dali fossem remanejados 
para as fazendas, principalmente as de 
cafe na entao Provfncia do Rio de Janeiro, 
onde, desde a Lei Aurea - lei de l i berta~ao 
dos escravos, a necessidade da mao de 
obra era grande. 

Ao desembarcar, os passageiros eram 
instalados nas diversas acomoda~oes exis
tentes, onde recebiam assistencia medica, 
faziam suas refei~oes, tomavam banho, 
alojavam-se, e ali permaneciam por alguns 
dias, ate que pudessem tomar o rumo do 
nova trabalho e da nova vida. Contrata
dores vinham a Hospedaria e forneciam 
meios para a locomo~ao das pessoas, mui
tas vezes famflia inteiras. Estes intermedia
dores eram chamados de "gatos". 

A ilha das Flores foi o lugar de maior 
desembarque de imigrantes ucranianos 
no Brasil. Porem nao foi o l'.mico. Em en
trevista com os descendentes dos primei
ros imigrantes vindos a lvaf registrou-se 
relatos como: "Minha bisav6 Ana Korelo 
veio para o Brasil com oito anos de idade. 
Ela contava que a viagem durou um mes, 
e que o navio alem de passageiros trazia 
carga. Chegando ao Porto de Santos em
barcaram em um trem para seguir viagem 
ate Curitiba, onde embarcaram em outro 
trem ate Ponta Grossa. E prosseguiram a 
viagem de carro~a ate lvaf". (Douglas Ko
relo-2003). 

"Meu pai conta que a bisav6 Petronilia 
(tin ha esse nome porque nasceu no dia de 
Sao Pedro), veio da Europa por volta de 
1910, chegaram ao Porto de Paranagua e 
que do litoral ate lvaf vieram de carro~as 
e cavalos. Essa viagem durou cerca de 40 
dias, e para subir as serras precisavam des
cer das carro~as e cavalos, pois o peso era 
grande. Alem das pessoas, transportavam 
seus pesados baus de madeira . Nas para
das a noite, faziam cabanas e fogueiras 
para espantar os animais que lhes eram 
desconhecidos." (Willian Sauter de Cristo-
2008). 

E diffcil precisar a data inicial da imi
gra~ao ucraniana para o Brasil, tendo em 
vista a falta de dados por terem sido em 
grande parte registrada nos portos brasi
leiros como austrfacos. 
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A imigra~ao em massa come~ou em 
1895, quando lavradores da Galfcia, de
vido a superpolula~ao agraria e a fraca 
industrializa~ao, trocaram aquela regiao 
pelo Brasil. Entre 1895 e 1910, vieram apro
ximadamente 20 mil ucranianos que se 
estabeleceram em Prudent6polis, Mallet, 
Dorizon, Uniao da Vitoria, Antonio Olinto 
e lvai. 

''... lmensas e 6speras foram as dificu/
dades com que depararam os primeiros 
imigrantes. Sem assistencia dos poderes 
publicos, desconhecendo a lingua do pals, 
sem meios de transporte, sem estradas, 
sem ferramentas . Desprovidos de recur
sos, desbravaram regioes incultas, arrote
aram terras e fundaram cidades." 
(WOUK, 1981) 

A princfpio, as col6nias fundadas no 
interior do Parana nao tiveram progresso, 
pois as distancias dos centres e as preca
rias estradas dificultavam o acesso a qual
quer ti po de assistencia. O Presidente Tau
nay, em viagem pelo Parana, fez a seguinte 
observa~ao: "quantas somas de dinheiro 
tern o Brasil perdido, quantas decep~6es 
sofridas e quantos males proporcionados 
a inumeras pessoas, com o pessimo e anti
cientffico sistema de atirar grupos de imi
grantes em pontos fnvios, longe de todos 
os recurses e rela~6es sociais. A grande 
razao ha sido a fertilidade do solo, quan
do, entretanto esta e mais uma causa de 
desespero e furor para os europeus que 
veem na terra liberalizar dons totalmente 
desaproveitados e malbaratados." 

Nessa epoca o Parana fazia parte da 
Provfncia de Sao Paulo e a partir de 1875, 
no governo do Presidente de Provfncia La
menha Lins, a realidade do imigrante pas
sou a ser preocupa~ao . Depois de estudar 
os problemas das col6nias de imigrantes 
no interior, criou uma teoria sobre a forma 
de se fazer coloniza~ao, onde entre outras 
ideias defendia que as col6nias nao pode
riam ficar longe dos grandes centres, que 
a verdade sempre deveria ser dita ao imi
grante sobre a nova patria em vez de po
eticas descri~6es e exageradas promessas, 
e principalmente que o colono deveria 
ligar-se a terra que habitava, pelo direito 
de propriedade. 

A maioria dos imigrantes ucrania
nos que vieram para o Brasil estabeleceu
se no Parana . 

':4 miie juntou sementes de girassol, pepi-

nos, tomates, a/gum centeio, e o poi des
montou o arado e co/ocou junta com a ba
gagem. Estavamos decididos a viajar para 
o Paran6, porque 16 haveria um reino livre 
da nobreza e livre do 6gio judeu. 
N6s tinhamos vista a carta de um Viscon
de, com essa promessa ... " 
(BORUSZENKO, 1988} 

Para atingir as areas mais afastadas, 
praticamente no centro do Estado foram 
criadas as col6nias federais de Senador 
Correa (1907), lvaf (1907), lrati (1908), Vera 
Guarani (1909) e Cruz Machado (1910). 

A col6n ia Federal de lvaf foi criada em 
1907, no entao municfpio de lpiranga, e af 
foram estabelecidos os Nucleos coloniais 
de Calmon e Sao Roque. A distancia des
ses nucleos da sede do Municfpio, no caso 
lpiranga, era de aproximadamente 60 km, 
a area destinada para a coloniza~ao era de 
16.274 hectares distribuidos em 691 lotes. 

Os lotes foram distribufdos em li
nhas. No nucleo colon ial Calmon ficaram 
as linhas Beltrao e Gon~alves Junior e no 
nucleo colonia l de Sao Roque ficaram as 
linhas: Correa, Ajudante Coutinho, Sapor
ski, Sao Joao, Silvino Farias, Grenhal e Pe
dra Branca . 

Os grupos etnicos destinados a esta 
col6nia eram de poloneses, ucranianos, 
holandeses e alemaes. Pouco se sabe do 
destine dos holandeses, apenas uma famf
lia nos e conhecida.moradora no municf
pio. Varias fam ilias de alemaes ocuparam 
o Distrito de Born Jardim do Sul, e nos nu
cleos colon iais de Calmon e Sao Roque e 
marcante a presen~a dos grupos eslavos 
de poloneses e ucranianos. 

Os ucranianos que formaram a col6nia 
de lvaf eram procedentes da Galfcia Orien
tal. Sabe-se atraves de depoimentos que 
na primeira viagem, em 1908, chegaram 
cerca de 30 famflias e que posteriormente 
foram chegando outras. A cada dois me
ses chegavam novas levas com 20 a 30 fa
mflias de imigrantes. 

Quando chegaram os primeiros imi
grantes, a regiao de lvaf ja era ocupada 
por diversos grupos entre eles os quilom
bolas do Rio do Meio e Sao Roque. Num 
depoimento com um antigo imigrante ele 
relatou: " ... tinha uma casa de caboclo la 
em cima, ele teve que sair quando veio a 
imigra~ao ... " (Thomas Hneda)* 

Para os imigrantes foi feito um lote
amento das terras, sendo que cada lote 
media de sete a dez alqueires. Esses lotes 
poderiam ser pagos em presta~6es depois 
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de iniciarem a prodU<;:ao. Pelos titulos de 
propriedades, que eram expedidos no 
municfpio de lpiranga, verificou-se que o 

pagamento era anual num perfodo de oito 
a nos. 

Ate que cada famflia tivesse o seu ter
r~no demarcado, e pudesse comec;:ar o 
trabalho, ficaram hospedados em barra
cas, no local onde hoje situa-se a Prac;:a 
Taras Schewtschenko. 

Durante os primeiros meses o governo 
forneceu alimentos, em troca do trabalho 
do imigrante na abertura de estradas, e 
para fazer a separac;:ao dos lotes. 

"Quando eles chegaram se instala ram 
nas barracas e traba lhavam fazendo es
trada pro governo, e o governo dava de 
comer ate nao sei quanto tempo e media 
terreno, 10 alqueire e cada uma fazia casa 
e cada um ia na sua e ia pagando. Eu tinha 
17 ou 18 anos e tinha lote af pra vender. 
Teve muitos que vieram, paravam aqui um 

pouco nao dava certo, voltavam pra Euro
pa, entao ficava aquela propriedade .... nao 
se acostumavam".( Thomas Hneda ) 

Chegando em suas terras, ja demarca
das, muitos imigrantes admiravam-se com 
o tamanho da propriedade. Um descen
dente relatou que eles diziam que nem os 
filhos, nem os netos, e nem os bisnetos 
dariam conta de passar por toda aquela 
terra. Outros, no entanto, entravam em 
desespero, pois diante de tamanha rique
za, nao dispunham de instrumentos para 0 

trabalho " meu pai contava que uns vie ram 
pra roc;:ar a capoeira e levavam, foice, ma
chado e inchada, porque nao sabiam roc;:ar. 
La na Ucrania nao usavam foice ." (Thomas 
Hneda) e sentiam os problemas que as 
distancias ea falta de qualquer ass istencia 
lhes trariam. Alguns foram embora para 
outros lugares, outros depois de algumas 
decadas migraram para o norte do Parana 
quando se iniciou o ciclo do cate naque-

Aurvo Podrt Domingos 

Prara Taras Schewtschk ~n~?o1hido petos proprios imigrantes quando aqui se esta-
.,. T as schewtschen o, oi 

*0 nome da Pra~a ar nos de 1814 e 1861. Em 
• · e viveu entre os a · 

beleceram. , . rado o poeta maier da ucran1a . bres ucranianos que esquec1-
Taras Schewtschenko e con.~~do:laine" (carta), onde se dirige aos ncos e ~~s dominadores, maltratando o 
1845 escreveu seu famoso . teresses estrangeiros e colaboram co 

. m servem aos in " 
dos de sua onge • . . d- os "irmaos menores : 
povo, submetendo a serv1 ao 
" .... Repensem, Sejam gente, . 

Senao a desgra~a e iminente. d (CZAIKOWSKl-1989) 
, logo 0 povo acorrenta o, 

Ubertar-se-a 
E far-se-a justi~a! ... " 
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la regiao, e teve os que preferiram voltar 
para a Europa. 

Os imigrantes tiveram que adaptar-se 
ao meio em que foram colocados. Soma
ram-se a seus habitos trazidos da Ucrania, 
praticas comuns entre os "caboclos" que 
ocupavam a regiao, como por exemplo 
o consumo do pinhao, da mandioca ate 
mesmo como farinha e especialmente a 
erva-mate que vai ser a responsavel pela 
organizac;:ao social de muitos imigrantes 
em torno dos faxinais. 

Modelo de barraca construida para as 
comemorariies do cinqiientenario da imigrariio 
ucraniana em lvai 1958. 

Professora Maria de 
Lurdes Rasinski Zubacz 

Para saber mais: 
BORUSZENKO, Oksana. 
A imigrante ucraniana em prosa e verso. 
ln:Hist6ria :Quest6es em Debates. Curitiba, 
1988. 
BORUSZENKO, Oksana. 
Polftica imigrat6ria. IN: ldeias em Debate. 
Curitiba.1986. 
BURKO,Valdomiro. 
A imigra~ao ucraniana no Brasil. Curitiba, 1963. 
WOUK,Miguel. 
Estudo etnografico - li ngi.Hstico da comunidade 
ucrafna de Dorizon. Cu ritiba, 1981. 

*A entrevista com o Sr. Thomas Hneda-1991, faz 
parte do acervo da professora Maria de Lurdes 
Rasinski Zubacz 
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A THI Alimentos pode embalar seus graos 
com Marca Propria, de acordo com quantidade 
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Al imentos, sao produtos elaborados por nutricionfstas da area, com 
todo cuidado que e dado ao ser humano, colocando as nossas rac;oes 

entre as melhores. 

Hti UUJ.if tk,, 30 tUUJf 

ram/~ feuf cUeni:M 
www.stival.com.br 
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Po If ti ca 

Sr. Gregorio Lobacz nasceu em 03 de 
Maio de 1906 e faleceu em 22 de marc;:o de 
1977. Casou-se duas vezes: primeiro com 
Ines Mussolin, com a qual teve 3 filhos: Lu
cila, Lauro (In Memorian), Luiz e criou uma 
filha de nome Alzira. Ficou viuvo e casou-se 
com Maria e teve mais 3 filhos: Terezinha, 
Antonio e Maria Elizabete, tambem criou 
outra filha de name Joana. Foi lnspetor de 
Quarteirao da Linha Gonc;:alves Junior (Sus
to), atual Aterrado Alto. Sempre gostou 
muito de poHtica, mas poHtica limpa. Era 
favoravel ao Cooperativismo, onde todos 
trabalhassem juntas e dividissem os lucros. 
Seu meio de transporte era uma carroc;:a e 
sempre favorecia as pessoas mais humil
des. Lutou pela Emancipac;:ao Politica do 
Municipio de lvai, pois tudo aqui no Distrito 
era diffcil e muito distante. Foi Presidente 
do primeiro Diret6rio de Partido Politico 
PDC {Partido Democrata Cristao), funda
do no dia 16 de Junho de 1961, logo ap6s 
a Emancipac;:ao Politica de lvai. Apesar de 
gostar de politica, nunca foi candidate a 
nada, mas gostava de escolher um candida
to e apoia-lo em epoca de eleic;:oes. Seus vi
zinhos e compadres depositavam nele uma 
grande confianc;:a, pois sempre pediam a 
sua opiniao para votar. Com sua carroc;:a, 
ajudou na construc;:ao da lgreja de material 

AGROPE~AS 

JENSEN 

DESCENDENTES DE UCRANIANOS QUE AJUDARAM NO 
PROCESSO DE EMANCIPA~AO POLITICA DE IVAI E 
OCUPARAM CARGOS PUBLICOS E EM PARTIDOS POLITICOS. 

de lvai, puxando pedra, terra e areia sem 
cobrar nada. Gostava muito de medicar as 
pessoas e os animais. 

Alem do Sr. Gregorio Lobacz, outros 
descendentes de Ucranianos fizeram parte 
do Diret6rio como: Andre Schastai, Jaros
lau, Theodoro e Basilio Felema, Ladislau e 
Theodoro Reifur, Jose Suchosak, Estefana 
e Timoteo Korelo, Miguel Ciombalo, Pedro 
Derkacz, Miguel Bardal, Valdomiro Slabo
da, Eugenio Kozan e ainda Pe. Boris e Pe. 
Burko. 

Sr. Nicolau Borochok nasceu em 18 de 
dezembro de 1934. Foi casado com a Sr~ 
Wanda D. Borochok, e teve 7 filhos: Edson 
(In Memorian) , Rosel i, Roselia, Rosilei, Os
mar, Rosangela e Gilmar. Estudou no Semi
nario Sao Jose em Prudent6polis nos anos 
de 1950 e 1951. Elegeu-se vereador do Mu- -
nicipio de lvai com 54 votos, pelo PDC (Par
tido Democrata Cristao), sendo o segundo 
mais votado, compondo a primeira Camara 
de Vereadores. Ajudou na construc;:ao da 
lgreja Ucraniana, puxando pedra, areia e 
terra para a edificac;:ao. Faleceu muito nova 
com 52 anos. 

ail 
CEREAUSTA 

AGRO BLUM 
l~~~~M Ferrageesellat.lle~ 

Fone/Fax: 32471263 
Rua Chlido de Abreu, sin superlUn@uol.aim.br 

Centro - lvai Av. Santos Doo1ont. 135 - lvai 

Sr. Thomaz Hnyda nasceu em 07 de 
agosto de 1917 e faleceu em 10 de julho de 
1995. Foi casado com Slauka Hnyda, com a 
qual teve 3 filhos: Osvaldo, Doralice e Celia. 
Foi sempre favoravel ao desligamento do 
Distrito de lvai do Munidpio de lpiranga. 
Atuava coma vereador em lpiranga, e tinha 
influencia politica ajudando a acontecer o 
desmembramento. Elegeu-se vereador no 
recem Criado Municipio de lvai com 42 vo
tes, pelo PDC (Partido Democrata Cristao). 
Foi eleito pelos demais vereadores Presi
dente da Camara. Nao recebiam salaries, o 
trabalho de vereador era voluntario. Vota
ram o primeiro salario do Prefeito, abriram 
algumas ruas, e lotearam algumas quadras. 
ludo era diffcil, pois o Municipio nao tinha 
nenhuma arrecadac;:ao. Com o passar dos 
anos, decepcionou-se com a politica, nao 
se envolvendo mais nem coma membro de 
partido. 

Ajudou na construc;:ao da segunda lgre
ja Ucraniana (lgreja de Material), fabrican
do ferramentas, parafusos, embrac;:adeiras 
e tudo o que precisasse de ferro, sendo as 
pec;:as doadas. Atualmente dais de seus fi
lhos continuam no Rito Ucraniano, dando 
continuidade a preservac;:ao da cultura. 
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Sr. Demetrio Verenka nasceu em 31 de 
Dezern bro de 1934, casou-se com Teod6sia 
Barda I Verenka, professora estadual desde 
1961 ate aposentar-se, com a qual teve 3 
filhos: Jose Carlos, Alice e Agostinho. Tern 
tambem 7 netos e 4 bisnetos. Fez parte 
do movimento de Emancipai;:ao Polftica 
do Munidpio, na qual enfrentaram varias 
dificuldades para veneer o movimento. Foi 
membro do Diret6rio do Partido Democra
ta Cristao, elegeu-se vereador com 42 vo
tos, pelo PDC (Partido Democrata Cristao), 
compondo assim a primeira Camara de 
Ivar - Munidpio, nao eram remunerados, 
isto e, nao recebiam pelos servii;:os pres
tados. Abriram algumas ruas e lotearam 
quadras. Ajudou na reforma da lgreja de 
material, oferecendo trabalho voluntario, 
tambem foi Presidente da Comissao da 
lgreja . Os 3 filhos leem e escrevem corre
tamente na lfngua ucraniana. Atualmente 
os dois filhos participam ativamente da 
lgreja do Rito Ucraniano. 

Sr. Gregorio Reifur nasceu em 24 de 
agosto de 1924, casou-se com Ana Reifur 
e teve 9 filhos: Jorge, Zeno (In Memorian), 
Marlene, Valdir Augustinho, Edson Euge
nio, Jose Carlos, Ana ldete {In Memorian), 
Nicolau e Gregorio Jose. Elegeu-se verea
dor do Municipio com 31 votos pela UDN 
{Uniao Democrata Nacional) compondo a 
primeira Camara Municipal. O Munidpio 
era muito pequeno, pois alem de recem 
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criado nao tinham nenhuma arrecada-
i;:ao de verba, os vere-
adores nao eram 
remunerados. Apre
sentou um projeto 
para Construi;:ao de 
um campo em frente a 
lgreja Matriz, o qual foi 
aprovado pela Camara, 
sendo a metade do ter
reno loteado e na outra 
metade ficou a Prai;:a e o 
Campo. A Camara era fa
voravel ao prefeito. Como 
marceneiro, confeccionou 
todos os bancos da lgreja, 
cada membro da lgreja doou 
um (madeira) e a mao de obra 
foi doada. Tambem fez o Cruzei
ro, que com o tempo desgastou
se e ai fez outro que existe ate 
hoje. Sempre que podia ainda 
ajudava a lgreja a parte. Era mem
bro do Coral da lgreja, onde conhe
ceu sua esposa, casou-se, batizou 
seus filhos, casou seus filhos e netos 
e ate hoje todos frequentam a lgreja 
Cat61ica do Rito Ucraniano. Tern boas 
lembrani;:as da lgreja, principalmente 
das festas, missas e novenas. Devido ao 
seu estado de saude, nao pode mais ir a 
lgreja, o Padre leva a comunhao em casa. 
Acredita que todos os filhos, 24 netos e 
15 bisnetos vao continuar a seguir o Rito 
Ucraniano. 

Sr. Elias Reifur nasceu no dia 27 de 
dezembro de 1917 e faleceu em 03 de de
zembro de 2008. Foi casado com a Sr. El
vira Reifur, com a qual teve 4 filhos: Nilo, 
Hon6rio, Maria Eliane e Antonio Vilmar 
(in memorian). Foi escolhido pela Camara 
Municipal em 1964 para o cargo de vice
prefeito da primeira Legislatura do entao 
criado Munidpio de Ivar (1961) . Nesse pe
rfodo, os cargos nao eram remunerados, 
os trabalhos eram voluntarios. Ajudou a 

estradas 

---

Ata Oficial do 
Resultado da 

Primeira Elei~iio 
do Municipio de 

lvai. 

construir o Mu
nidpio com abertura de 

usando a fori;:a brai;:al, na 
construi;:ao de pontes. 0 unico meio de 
transporte era carroi;:a, tudo era muito di
ffcil, mas ele teve a certeza que deu todas 
as fori;:as que tinha ao lado do prefeito Sr. 
Acyr B. Batista e dos vereadores da epoca 
para organizar o Munidpio. Com seu jeito 
humilde, ajudou na construi;:ao da primeira 
lgreja Ucraniana de material, puxando de 
carroi;:a 08 viagens de pedra do curtume 
ate a construi;:ao. Foi um homem guerrei
ro, um pai exemplar, carinhoso, amoroso, 
sempre ajudando os necessitados. Usava 
a Fe como arma para enfrentar todos os 
problemas que apareciam em sua vida. 
Nunca cansou de repetir durante os quase 
90 a nos de vida, para os filhos, netos, ami
gos, principalmente aos jovens: "a melhor 
e a ma is valiosa herani;:a que um pai deixa 
para OS filhos e O estudo". 

Prof!!. Sueli Regina Conrado 
Pesquisa realizada entre Abril de 2008 a Maio de 
2009. 
Fontes: Camara Municipal de lvaf e lpiranga, Acervo 
particular do Sr. Acyr Balzer Batista e Nicolau Boro
chok alem das entrevistas orai s. 
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Os imigrantes ucranianos nos faxinais 
0 SISTEMA FAXINAL E UMA FOR MA DE ORGANIZA~AO CAMPONESA Tf PICA DOS 

MUNICf PIOS QUE COM POEM 0 CENTRO-SUL DO PARANA. 

0 que caracterizou esse sistema foi a 
uniao da populac;:ao em torno de uma area 
comum para a criac;:ao de animais domes
ticos, tanto para o trabalho, quanto para o 
consumo pr6prio. 

As origens dessa organizac;:ao social pa
recem estar na 16gica do cercamento das 
areas que apresentavam a erva mate, cuja 
poda anual era um dos recursos financei
ros dos faxinais. No mesmo espac;:o dos 
ervais era possfvel a criac;:ao de animais a 
solta, uma vez que nao estragavam a erva 
e alimentavam-se quase que somente dos 
frutos da mata, em especial o pinhao, o 
jariva e a guavirova, diminuindo os custos 
da criac;:ao. 

Com a madeira dos pinheiros eram 
construfdas as casas, as cercas e tambem 
os m6veis. A madeira era lascada e encai
xada para a construc;:ao das casas e das 
cercas, tambem a cobertura das casas era 
feita com tabuinhas de pinheiro. 

As cercas eram um dos sustentaculos 
dos faxinais, pois se o gado era criado sol
to, era preciso impedir que ele invadisse 
as areas de plantac;:ao ou de cultura. As 
cercas eram construfdas coletivamente, 
sendo que as formas de participac;:ao eram 
Conforme 0 tamanho da propriedade, nao 
havendo nenhuma lei rigorosa quanto a 
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iSSO, tanto que OS agregados que nao pos
sufam terras entravam apenas com a mao
de-obra. 

A cerca separava o Faxinal em duas 
partes: a area de cultura e o criadouro 
comum. Era preciso uma grande uniao da 
populac;:ao para que o sistema funcionas
se. Era tudo cercado, e quando chegava 
a epoca em que o servic;:o nas lavouras 
diminufa, todos se reuniam para retocar 
(reformar) a cerca. 

Nas areas de cultura, as principais 
plantac;:oes eram de milho e feijao, porem 
nao em grandes quantidades, apenas para 
o consumo pr6prio e na comunidade. Os 
principais produtos comercializados eram 
a erva-mate e o porco. 0 trabalho nas ro
c;:as era manual e nao havia utilizac;:ao de 
produtos qufmicos. Os agregados costu
mavam receber de seus patr6es um pe
dac;:o de terreno onde ele pudesse fazer 
tambem a sua roc;:a, em troca teria sempre 
mao-de-obra disponfvel para OS trabalhos 
que necessitasse. Os agregados nao eram 
proprietarios de terras, mas moravam e 
usufrufam da terra nos Faxinais, podendo 
criar animais, inclusive o porco, e ter uma 
pequena roc;:a de subsistencia. 

As areas de cultura (plantac;:ao) ficavam 
longe dos locais de moradia e normal men-

te nas epocas de cuidar das lavouras OS 
homens iam parar nos "pai6s" construfdos 
para esse fim junto as areas de cultivo. Fi
cavam a semana toda e voltavam no sa
bado, utilizando a carroc;:a como meio de 
transporte . 

Mesmo nao sendo grande a area 
plantada, esta exigia muita mao-de-obra, 
principalmente nas epocas de carpida. As 
roc;:as de mil ho ou feijao podiam ser perdi
das no mato se nao fosse feita a limpeza 
com a enxada . Nesses momentos aflora 
um dos costumes mais tradicionais e tal
vez dos ma is fascinantes das comunidades 
reunidas nos faxinais: o puxirao, ou muti
rao. A vizinhanc;:a se reunia e trabalhavam 
o dia todo. 0 dono da roc;:a porem prepa
rava alimentos para o dia e a noite, como 
agradecimento pelo dia de servic;:o, tinha 
um baile, segundo um depoimento: 

"tudo mundo ia ajuda sem cobra nada .... 
eu acho que nem o gaitero noo cobrava 
nada .... " 

0 criadouro comum era uma exten
sa area onde se construfam as casas dos 
proprietarios dos terrenos e tambem dos 
agregados em meio a mata de araucaria e 
aos ervais nativos da regiao. Af todos os 
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animais domesticados eram criados sol
tos, sendo que cada morador conhecia 
qua is eram os seus animais de cria~ao . 

Maquete elaborada pelos alunos da Esco/a Gil 
Stein Ferreira - lvaf/2008. 

O principal animal de cria~ao era o 
porco que fornecia carne e banha e tam
bem era a mercadoria que, juntamente 
com a erva-mate, dava sustento aos Faxi
nais. A carne de porco era conservada em 
banha durante meses, chamada "carne de 
lata". Normalmente era colocada em uma 
lata com banha do pr6prio animal abatido, 
permanecendo em perfeito estado para o 
consumo. 

A cria~ao do porco dava-se num pro
cesso muito simples: soltos no criadouro, 
o animal alimentava-se principalmente 
daquilo que a natureza oferecia, como as 
frutas silvestres (jariva, gabirova, cereja, 
pinhao ... ), as rafzes e as minhocas. Tam
bem colaboravam com a limpeza dos faxi
nais, ja que pastavam toda a gramfnea ras
teira, eliminando o trabalho das ro~adas. 

Maquete elaborada pelos alunos da Esco/a 
Gil Stein Ferreira/2008. 
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A venda do porco era realizada princi
palmente em Ponta Grossa e, ate aproxi
madamente a decada de 1950, era tocado 
por caminhos ja demarcados pelos tropei
ros ate os locais de comercio. A viagem 
costumava demorar uma semana, e o di
nheiro da venda do porco era investido 
em produtos que nao existiam nos faxi
nais, como sal, cafe, a~1kar, tecidos, fer
ramentas, etc. 

Esse Sistema Faxinal permaneceu em 
lvaf adaptando-se lentamente a moderni
za~ao (por exemplo, os porcos passaram a 
ser transportados por caminh6es), quan
do o Sistema entrou em choque com os 
interesses da pr6pria moderniza~ao agrf
cola ocorrida no Estado e no Pais a partir 
da decada de 1970. 

Passou-se a exigir o cumprimento de 
uma lei de 1916, do C6digo Civil Brasileiro, 
a "Lei Federal dos Quatro Fios de Arame", 
que estabelece que desde que o proprie
tario tenha suas terras cercadas com qua
tro fios de arame, o animal que as invadir 

podera ser apreendido. 
Em lvaf, o espa~o rural estava orga

nizado dividindo-se a area de cultura da 
area de cria~ao, conforme a lei n2 40 do 
livro de "leis do municfpio", porem, como 
as leis federais prevalecem sobre as mu
nicipais, a parti r do momento que esse 
dispositivo federal passou a ser acionado 
efetivamente na regiao (decada de 70), o 
sistema come~ou a ser questionado. 

A cobran~a dessa lei acabou com os fa
xinais em Ivar. Arrancaram todas as cercas 
e passaram a plantar. Quern tinha recursos 
para fechar OS porcos fez iSSO, mas nao foi 
o que aconteceu com a maioria. Muitas 
famflias, que viviam como agregados nos 
faxinais, tiveram que ir embora das terras, 
provocando o surgimento de areas de pe
riferia, ou procurando trabalho em outras 
cidades. 

Prof!! Maria de Lurdes 
Rasinski Zubacz 

llustrafiio feita pelo aluno Jose Felipe Hneda da 8!! serie/2008- Esco/a Est. Gil Stein Ferreira. 
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0 linho e uma planta que comp6e-se 
basicamente de uma substancia fibrosa, 
da qual se extraem as fibras longas para 
a fabrica<;ao de tecidos. Produz sementes 
oleaginosas usadas para fins medicinais, 
chamadas de linha<;a. 

Os imigrantes ucranianos trouxeram 
em suas bagagens sementes de linha<;a, e 
aqui em lvai, vao semea-la para a produ
<;ao artesanal dos tecidos e tambem, com 
61eo extraido das sementes, faziam reme
dios para pessoas e animais domesticos e 
de cria<;ao. 

O processo artesanal da produ<;ao de 
tecido foi descrito pela Sra. Julia Zubacz 
- Passinhos - lvai/2009, que aprendeu 
com sua av6 Miquelina Tibrok que veio da 
Ucrania em 1908. 

Conforme relatou a Sra. Julia, os imi
grantes trouxeram a semente de linha<;a 
da Europa e, instaladas em suas terras, 
algumas familias passaram a cultivar a 
planta. 

A semeadura ocorria entre os meses 
de jun hoe julho e apenas cobria-se deter
ra com a enchada. Ficava maduro (seco) 
em ma is ou menos tres meses. 

A colheita era manual e arrancavam-se 
ate as rafzes. Faziam feixes grandes e com
pridos que eram amarrados com a pr6pria 

12 Revista Exclusiva 

lmigrantes 
produziam o milenar 
tecido de linho 
planta. Em seguida abria-se o feixe em 
tres partes e deixava-o em pe para termi
nar de secar. 

Estando seco, os feixes de linha<;a 
eram recolhidos no "pai6" onde eram ba
tidos com o "cambau" ate tirar todas as 
sementes. 

Entao separava-se a parte que ia ser 
utilizada (uma colheita podia ser guarda
da para ate tres vezes de uso). A por<;ao 
que fora separada era colocada na agua 
(do rio) por 30 dias para curtir, com alguns 
pesos em cima para nao boiar. Passados 
os 30 dias na agua, colocava-se, em pe, no 
sol, novamente para secar. 

Em seguida levavam os feixes se
cos para uma especie de maquina, chama
da tipalnetha (pelos ucranianos), onde os 
feixes eram batidos para separar as fibras 
lenhosas das fibras texteis, deixando um 
chuma<;o (preduo) todo emaranhado que 
era escovado por uma escova feita numa 
tabuinha cheia de pregos. 

0 "preduo" escovado era enrolado, 
como uma peruca. Quando ia fazer o fio, 
desenrolava a peruca e estendia-a sobre 
uma mesa, arrumava e colocava no cuglhe 
(cone) envolvendo com um papel que era 
preso com um peda<;o de fio, pois nao ha
via cola ou fita adesiva. 

Feito isso, passavam para uma pe<;a de 
tabua que dispunha de um assento e um 
pau roli<;o onde se colocava o cuglhe, s6 
entao e que pegava a agulha (vareteno) e 
come<;ava a puxar e enrolar fazendo o fio. 

Quando enchia o vareteno, a bola de 
fio era retirada e iniciava-se outra. Ao reti-

rar o fio do vareteno era usada uma tabui
nha, como se fosse uma lixa para deixar o 
fio mais liso. 

E o fio estava pronto. 

"Vareteno"-Objeto pertencente a Caroline Hneda/ 
lvai. 

Os rolos de fios eram colocados em 
sacos e enviados para um senhor no Sao 
Roque, que possufa um tear e fazia os te
cidos. 

Esses tecidos eram utilizados para fa
zer len<;ol, tapete, toalhas de mesa, col
chas, para bordar pontos de cruz ... 

A cor desse tecido era "crua" 
(creme) e, se alguem pedisse, o tecelao 
colocava alguma barra colorida. 

Esse trabalho, da produ<;ao do fio 
de linho, era coordenado pelas mulheres, 
com a participa<;ao de toda a familia. Fa
ziam isso nos dias de folga da lavoura, nos 
dias de chuva OU a noite. 

Profl! Maria de Lurdes 
Rasinski Zubacz 
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Kaiser 

Cerveia 
Relrigerante 
Gelo 
Carviio 

ATEN DEMOS TODOS OS 
TIPOS DE EVENTOS 

R. Rui Barbosa, 631 - Centro 
Cep 84460.000 - lvai 

• Confec~oes em malhas nos mais 
variados modelos adulto e infantil 

• Enxovais para bebes 
• Vestidos de loca~ao para festas, 

formaturas e casamentos 

Desembargador Ermelino de Leao, 199 - Centro - lvai 

calc;ados 

confecc;6es 

enxovais 

presentes 

brinquedos 

decorac;6es 

Fone: (42) 3247 1540 

Rua Rio Branco, centro - lvai - PR 
CEP 84460-000 - Fone: (42) 3247 1256 
manfroncenter@yahoo.com.br 



A
rimeira Santa Missa em lvaf foi 

elebrada no ano 1908 em um 
dos barracos dos imigrantes e 
oi celebrada pelo Pe. Markiano 
chkirpan. Com a iniciativa da 

organizac;ao que se formara alguns meses 
antes, chamada de Sao Estefano, comec;a
ram a uma coleta para iniciarem a constru
c;ao da lgreja. A ideia foi levada a serio e tres 
anos depois estava pronta a primeira lgreja 

Ucraniana de Ivar. Nesta lgreja, coberta de 

tabuas, as celebrac;6es aconteceram ate o 
ano de 1945. 0 nome do padroeiro, Sagra
do Corac;ao de Jesus, nasceu do sentimento, 
ainda existente na Ucrania e ja aqui no Bra
sil, que era a devoc;ao ao Sagrado Corac;ao 
de Jesus e assim ficou definido. 

Grande contribuic;ao deu ao desenvol

vimento da comunidade Ucraniana o Pe. 
Markiano. Foi o primeiro sacerdote a chegar 

nas terras de Ivar. Em 1911, chega o Padre 
Diocesano Pedro Osintchuk que permane

ceu como Paroco ate o ano de 1932. Nesse 
ano, em Prudent6polis e fundado o Novicia
do Basiliano e o Pe. Pedro e um dos primei
ros candidatos. Entra no noviciado e muda o 
seu nome para Pe. Pacomio. Faleceu no dia 
20 de novembro de 1958 e esta sepultado 
no cemiterio de Ivar. 

Com a decisao do Pe. Pedro de ir ao 
Noviciado, assume a Par6quia o Pe. Basilia

no Eustaquio Turkovyd, ficando ate 1940, 
quando assume coma Paroco o Padre Jo-

pouco tempo, mas iniciou uma coleta para 

a construc;ao da nova lgreja. No anode 1941 
e transferido para Prudent6polis e no seu 
lugar chega o Pe. Orestes Karplhuk. Foi in
centivador de construc;ao de lgrejas. Nesse 
tempo, foram construfdas as lgrejas de Sao 

Roque, Herval e Ligac;ao. Em 1944 assume a 
Par6quia o padre Missionario Nicolau lvaniv. 

Com seu entusiasmo e lideranc;a, conclui a 
construc;ao da lgreja, que no dia 02 de feve

reiro de 1945 teve a benc;ao da pedra fun

damental e foi inaugurada em 1946. Com 
a iniciativa do Padre Nicolau comec;aram a 
construc;ao do Noviciado dos Padres Basilia

nos. No ano de 1948, no dia 15 de agosto, 
foi oficialmente inaugurado, por ocasiao dos 
40 anos da lmigrac;ao ucraniana de Ivar. 

A partir da inaugurac;ao do Noviciado, 
foram parocos os seguintes sacerdotes: Pe. 

Metodio Nyczka (1948 -49); Pe. Cristofa
ro Meskiv (1949-52); Pe. Orestes Karplhuk 
(1952-54); Pe. Doroteu Scemczij (1954-56); 

Pe. Nicolau lvaniv (1956); Pe. Boris Kotzij 

vem lrenarko Malaniak. Este foi paroco por Quarentenario da coloniza~iio ucraniana em lvai 
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Anos 1910-1911 

(1957-61); Pe. Teodozio Kuthanski (1961-63); 
Pe. Meron Baranhuk (1964-69); Pe. Valdo
miro Burko (1969-70); Pe. Mateus Dmeterko 
(1970-73); Pe. Tarcisio Zaluski (1974-82); Pe. 
Januarion Prestauski (1983-84); Pe. Doroteu 
Krefer (1985-88); Pe. Luis Slobojian(1989-
92); Pe. Domingos Starepravo (1992-96 - Foi 
durante estes a nos que foi ampliada a atual 
lgreja. Com o apoio de toda a comunidade, 

em sistema de mutirao, e que a lgreja foi 

ampliada e recebeu pintura interna); Pe. Ja
nuario Prestauski (1996-2000); Pe. Doroteu 
Krefer (2000-02); Pe. Elias Marinhuk (2002-
05 - Durante estes anos foi feito projeto 
da construc;ao das salas de catequese); Pe. 
Efrem Krefer (2005-06); Pe. Jose Novossad 
(2007) e em 3 de marc;o de 2008 assume a 
Par6quia o Pe. Dionisio Harbus. 

Pe. Dionisio Harbus 
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Esta divisao que consta ainda e provi
soria. Ela sera implantada, testada e or
ganizada durante uns cinco anos, em tres 
etapas. A pri meira meta e a organizai;:ao 
do trabalho pastoral e atendimento espi
ritual. A segunda fase tera por finalidade 
a organizai;:ao administrativa . Enfim vira a 
terceira etapa, quando as duas sedes re
sidenciais episcopais serao transformadas 

canonicamente em novas Eparquias (Dio
ceses). 

0 rito bizantino e 0 rito da antiga cida
de de Bizancio, atualmente lstambul - Tur
quia, que e usado nos dias de hoje pela 
maior parte das igrejas catolicas orientais 
e ortodoxas. E um dos ritos existentes 
ma is antigos, possuindo em torno de 1600 

anos, e se originou a partir da fusao dos 
costumes liturgicos de Antioquia e Jerusa
lem, complementada pelo luxo da igreja e 
corte imperi ais. Possu i quatro ord inarios 

A IGREJA CATOLICA UCRANIANA DO RITO BIZANTINO para a celebrai;:ao eucarfstica, conhecida 

A lgreja Greco-Catolica Ucraniana, 
tambem denominada simplesmente de 
lgreja Catolica Ucraniana, e uma das lgre
jas sucessoras da aceitai;:ao do Cristianis
mo pelo Grao-Prfncipe Volodimir o Grande 
(em Ucraniano Volodymyr) de Kiev (Kyiv), 
em 988. A lgreja Greco-Catolica Ucraniana 
ea maior lgreja particular sui juris do Rito 
Oriental em plena comunhao com a San
ta Se, e esta diretamente sujeita ao Papa. 
0 Primaz, ou seja o Chefe Geral da lgre
ja, que atualmente e o Arcebispo Maior 
Lubomyr Husar da lgreja Greco-Catolica 
Ucraniana (de rito oriental) . Arcebispo 
Maior: e um titulo especial concedido atu
almente apenas aos lfderes (eleitos pelos 
seus respectivos Sfnodos e depois confir
mados pelo Papa) 

A populai;:ao de descendentes de ucra
nianos no Brasil e de aproximadamente 
500 mil, situada principalmente no es
tado do Parana, que concentra cerca de 
90% dos imigrantes ucranianos no pa ls, 
uma parcela em Santa Catarina e algumas 
famflias em Sao Paulo. A grande maioria 
pertence a lgreja Catolica Ucraniana que 
atualmente esta sob os auspfcios da Epar
quia de Sao Joao Batista em Curitiba, cujo 
bispo eparca e o Dom Volodemer Kou
betch, OSBM. Dom Efraim Basilio Krevey, 
OSBM, e o Eparca Emerita, e reside na co
munidade de Sao Braz, Curitiba, PR. Dom 
Meron Mazur, OSBM, - Bispo Auxiliar, teve 
sua residencia fixada na cidade de Pitan-
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ga- PR, onde este desenvolve seu trabalho 
pastoral assistindo as Paroquias a ele per
tencentes, a saber: Pitanga, Guarapuava, 
Roncador, Campo Mourao, Apucarana, 
lvaf, Cascavel, Reserva e Cantagalo. Dom 
Daniel Kozlinski, - Bispo Auxiliar, teve sua 
residencia fixada em Uniao da Vitoria - PR, 
e lhe foi confiada a regiao sul, sudoeste do 
Parana e norte de Santa Catarina, ou seja, 
Mallet, lracema (ltaiopolis), Canoinhas, 
Pato Branco, Vera Guarani (Paulo Frontin), 
Dorizon, Rio das Antas (Cruz Machado) e 
lrati. Dom Valdemiro Koubetch, OSBM, 
atende a sede da Eparquia - Curitiba, para 
qual ficarao pertencendo as comunida
des paroquiais: Catedral Sao Joao Batis
ta, Paroquia Nossa Senhora Auxiliadora 
(Merces- Rua Martim Afonso) e Paroquia 
Sant'Ana (Pinheirinho - localizada na rapi
da), de Curitiba; mais as paroquias loca
lizadas em Prudentopolis, Ponta Grossa, 
Sao Paulo, Mafra e Antonio Olinto. 

coma Divina Liturgia : Divina Liturgia de 
Sao Joao Crisostomo, Divina Liturgia de 
Sao Bas flio, Liturgia de Sao Gregorio Na
zianzeno dos Dons Pre-Santificados e Divi
na Liturgia de Sao Tiago. 

A Liturgia que ma is conhecemos e par
ticipamos e a liturgia de Sao Joao Crisosto
mo. 0 que sempre sugere um questiona
mento e porque o Padre celebra a missa 
de costas para o povo? Na verdade essa 
questao, pode-se dizer, e mal formulada, 
o que na verdade acontece e que o Padre 
esta de frente para o sacrario. Nesse sen
tido 0 padre e aquele que vai a frente, 0 

guia, o born pastor que mostra o caminho. 
Em algumas partes ele se volta para a As
sembleia e abeni;:oa, proferem-se as leitu
ras e a homilia e novamente ele se volta 
para o Sacrario e continua a conduzir o 
povo rumo a Patria Eterna . 

Pe. Dionisio Harbus 

Cardea/ Lhubamer 
Husar 

Dam Vo/odemer 
Koubetch - Epari:o 

Dom Efraim 8. 
Brevey 

Dom M eron Mazur Dom Daniel Kozlinski 
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A IGREJA NAS COMUNIDADES: 

CAPIVARA 

Capivara localiza-se a 26 km de lva f, 
e pertence para o Lustosa, Munidpio de 
lpiranga. As primeiras celebrat;:oes acon
teciam em Piquete Velho, local onde foi 
construfda a primeira lgreja, por volta dos 
a nos 1945/48. Nesse perfodo o Paroco era 
o Pe. Nicolau lvaniv. Depois de algum tem
po, a lgreja ficou para a comunidade Latina 
e as missas passaram a ser ce lebradas na 
casa do Sr. Joao Starujak. Nesse perfodo, o 
Paroco era o Pe. Boris Kotsiv. 

Nasceu a ideia de construir a lgreja . 
Com o apoio da comunidade, Pe. Hila
rio Bardal e liderados pelos Srs. Pedro 
Kochanski,Tardsio Benhuk e Paulo Ko
chanski, doador de um pinheiro, constru f
ram a primeira capela . Algu ns a nos de pois, 
com o apoio do Pe. Domingos, foi constru
fda a atual lgreja . 0 Padroeiro da lgreja e 
Sao Jose. Espiritualmente a comunidade 
e atendida pelo atual Paroco Pe. Dionisio 
Horbus, OSBM. 

IMBUIA 

As primeiras ce lebra t;:oes das Santas 
Missas aconteciam na escola, que foi cons
trufda em 1964, a cada tres meses. 

Um ano depois, em 1964, foi constru
fda a primeira lgreja na qual colocaram 
como padroeiros, a pedido do Pe. Deme
trio Zappe, Sao Pedro e Sao Paulo. Mais 
tarde, em 1996, incentivados pelo Pe. Car
los Melniski, foi construfda a atual lgreja . 
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A bent;:ao da pedra fundamental dessa 
lgreja aconteceu no dia 26 de janeiro de 
1997 ea inaugurat;:ao no dia 03 de ju I ho de 
2005. Atualmente a comunidade e assisti
da espiritualmente pelo Pe. Sergio lvankiv, 
OSBM. 

IGREJA SAGRADO CORAc;AO DE 

MARIA - PAIOL VELHO 

Paiol Velho fica a uma distancia de 6 
km do centro da cidade. As primeiras ce
lebrat;:oes aconteceram nos anos 70, na 
residencia do Sr. Vardlio Ostachevski. Pos
teriormente, na casa do Sr. Pedro Felipe. 
Os sacerdotes que vinham de infcio eram: 
Marquiano Strujak e Mateus Dmeterco. 
Mais tarde, as celebrat;:oes passaram a ser 
feitas na casa da Sra. Julia Roman, com 
o Pe. Domingos Starepravo. Foi feito um 
levantamento, esfort;:o creditado ao Sr. 
Orestes Zubacz, e verificou-se que havia 
um grande numero de famflias ucranianas 
motivando a construt;:ao de uma igreja . 
Tres famflias ofereceram terrenos para a 
construt;:ao : Estefano Antisko, Pedro Ro
man e Jorge Felipe. Feita uma verifica
t;:ao, optou-se pelo terreno de Jorge pela 
localizat;:ao, proxima da estrada principal 
e acessfvel a todos. Com o apoio do en
tao paroco Pe. Domingos, a comunidade 
construiu um pequeno pavilhao no terre
no doado e passaram a celebrar as missas 
nesse local. 

Nome no padroeiro: 
Surgiram dois nomes para a de

nominat;:ao da lgreja: Sagrado Corat;:ao de 
Maria e lmaculado Corat;:ao de Maria. Para 
tomar a decisao fora feita uma eleit;:ao e 
escolheu-se o nome para padroeiro de Sa
grado Corat;:ao de Maria. 

A Comunidade cresceu, o peque
no pavilhao foi ampliado e em 1995 inicia
ram a construt;:ao da lgreja . A bent;:ao da 
lgreja aconteceu no dia 26 de setembro 
de 2004 com a present;:a do Bispo Dom 

Efraim B. Krevey, organizada pelo entao 
paroco Pe. Elias Marinhuk, e cantada pelo 
coral da Paroquia Sagrado Corat;:ao de Je
sus de lvaf. 

Em 2008 a lgreja passou por re
formas, conduzidas pelo atual presidente 
da Comissao Sr. Jorge Felipe e, no mo
menta, esta em fase de construt;:ao o novo 
pavilhao. Espiritualmente a comunidade 
e atendida pelo atual Paroco Pe. Dionisio 
Horbus, OSBM. 

IGREJA NOSSA SEN HORA DO 

PATROCfNIO - SAO ROQUE 

A primeira lgreja foi construfda em 
1910, com o apoio do Padre Pedro Ochin
chuk. Os construtores foram Blonski e Pe
dro Pistun. Mais tarde, no ano de 1940, 
o Padre Benedito Melnek abent;:oou os 
fundamentos e em 1941 iniciou-se a cons
trut;:ao de uma nova lgreja que teve o in
centivo do Padre Orestes Karpluk, foi cons
trufda no terreno doado por Joao Schastai, 
e os construtores foram Demetro Pschek e 
Joao Paulek. 

No dia 12 de setembro de 1943, cele
brou-se a ultima missa na velha lgreja e 
apos a missa as criant;:as fizeram a mudan
t;:a para a nova lgreja . A segunda lgreja, 
onde se encontra a atual, foi inaugurada e 
abent;:oada no dia 01 de outubro de 1943, 
pelo Pe . Nicolau lvaniv e demais sacerdo
tes e foi cantada pelo coral da Ruska Vu
letcha . Mais tarde, em 1988, incentivados 
pelo Pe. Domingos Starepravo, foi cons
trufda a atual lgreja, inaugurada no dia 
17 de abril com ordenat;:ao Sacerdotal do 
diacono Andre Pistun Neto, realizada pelo 
Eparca Dom Efraim B. Krevey, OSBM. Nes
se ato, foi lido o telegrama do Governador 
do Estado Sr. Alvaro Dias, congratulando 
pela construt;:ao da lgreja e pela Ordena
t;:ao . Atualmente a comunidade e assistida 
espiritualmente pelo Pe. Januario Pres
tauski, OSBM. 
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IGREJA SAO NICOLAU - SALTINHO I 
A lgreja atual de material foi construfda 

sob o incentivo e cuidados do Pe. Domin
gos Starepravo,osbm. A Benc;:ao da lgreja 
aconteceu no dia 4 de agosto de 1991, com 
a presenc;:a do Bispo Dom Efraim B. Krevey. 
0 padroeiro escolhido foi Sao Nicolau, por 
ser considerado pela comunidade como 
o protetor dos pobres. Em maio de 1998 
aconteceram as miss6es com o Pe. Gre
gorio Hunka. No dia 25 de maio de 2002, 

houve a visita do Bispo Dom Efraim e foi 
aprovada uma ampliac;:ao da lgreja, que 
aconteceu em 2003. No ano de 2008, foi 
feita uma pintura interna. As missas ja es
tao sendo celebradas, mas ela ainda nao 

foi oficialmente inaugurada. Atualmente 
a comunidade e assistida espiritualmente 
pelo Pe. Sergio lvankiv, OSBM. 

IGREJA ASSUN<;AO DE NOSSA 
SEN HORA -TEREZA CRISTINA 

O infcio da construc;:ao da lgreja acon
teceu em 1952. A Benc;:ao aconteceu no 
dia 15 de agosto desse mesmo ano e foi 
escolhido como padroeiro a Assunc;:ao de 
Nossa Senhora pelo Sr. Paulo Guilhouski. 
Ha 10 anos atras, iniciou-se a construc;:ao 
da nova lgreja que esta em fase de conclu
sao. Atualmente a comunidade e assistida 
espiritualmente pelo Pe. Sergio lvankiv, 
OSBM. 

Salas de Catequese Sagrado 
Cora~ao de Jesus 
Atualmente a catequese tem decisiva importancia para a forma~ao da fe 
numa comunidade. Para que essa missao possa ser bem desenvolvida, a/em da 
participa~ao da famflia nesse processo, e indispens6vel um lugar adequado para 
ta/ missao. Assa/as de catequese sao, par excelencia, esse lugar. A Par6quia se 
orgu/ha desse espa~o recem inaugurado. 

Recepfiio ao Bispo Dom Daniel. 

No dia 15 de fevereiro, do corrente ano, a 
comunidade fo i agraciada com a benc;ao das 
novas salas de catequese. Tendo uma visao 
das necessidades da lgreja, o entao paroco 
Pe. Elias Marinhuk teve a iniciativa de estu
dar a viabilidade de uma construc;ao desse 
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porte. Considerando as necessidades e, tendo 
o apoio da Comissao da lgreja, que na epoca 
tinha o Sr. Marcos Schastai, como o presidente 
da Comissao paroquial, foi realizado o projeto 
para a construc;ao. Apes essa iniciativa, o Pe. 
Elias foi transferido e assumiu como Paroco o 

SALTINHO II 
A Benc;:ao da lgreja aconteceu no dia 

4 de agosto de 1991, com a presenc;:a do 
Bispo Dom Efraim B. Krevey. 0 padroeiro 
escolhido foi Sao Nicolau. No dia 25 de 
maio de 2002 teve a visita do Bispo Dom 
Efraim e foi aprovada uma ampliac;:ao da 
lgreja, o que aconteceu em 2003. As Mis
sas ja estao sendo celebradas, mas ainda 
nao oficialmente inaugurada. Atualmente 
a comunidade e assistida espiritualmente 
pelo Pe. Sergio lvankiv, OSBM. 

Pe. Efrem Krefer, que, com o mesmo senti
mento de necessidade de um espac;o espe
dfico para a Catequese iniciou a construc;ao. 
Novo Paroco, nova comissao, que nessa 
epoca tinha o Sr. Marcia Kovalski como pre
sidente, mas os interesses e esforc;os eram 
os mesmos para com a obra. Acontece uma 
nova transferencia de Paroco e assume o 
Pe. Jose Novossad, que juntamente com a 
comissao mantiveram a ideia e se empenha
ram na busca de recursos. 

Em 3 de marc;o de 2008, assume como 
Paroco o Pe. Dionisio Horbus, e como tarefa 
primeira era concluir a construc;ao das sa
las. Juntamente com a Comissao da lgreja, 
comissao da Catequese e o apoio de toda a 
comunidade, os esforc;os foram concentra
dos nesse objetivo. Todo o empenho teve, 
seu resultado positivo e no dia 15 de feve
reiro foi concedida a benc;ao das instalac;5es, 
com salas equipadas e prontas para que as 
crianc;as possam, com conforto, se utilizar 
deste espac;o para a catequese. Hoje sao 130 
crianc;as divididas em jardim, pre, primeiro, 
segundo e terceiro nfvel e mais a perseve
ranc;a fazendo o uso das novas salas todas 
bem equipadas. Grac;as ao empenho de to
das as comiss5es e do investimento da co
munidade temos um lugar exclusivo para o 
ensino da catequese para nossas crianc;as. 

Pe. Dionisio Horbus 
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GRUPO FOLCL6RICO SVITANOK 

0 grupo jti se apresentau no Festival de Danfas Ucranianas em Porto Alegre, RS (Ano 2000} 

N 
o final dos a nos 40 e infcio da 
decada so, ja existia um gru
po folcl6rico representando a 
comunidade nos eventos reli
giosos e cu lturais que aconte-

ciam aqui em nossa cidade. De acordo com 
a Sra. Veronica Pedruch, na epoca, o grupo 
usava sempre seus trajes tipicos, para fazer 
canc;oes, homenagens e apresentac;oes a 
nossa comunidade. 0 grupo dedicava-se 
a danc;as e, com mais enfase, as canc;oes 
ucranianas. De acordo com a Sra. Veronica, 
tudo que realizavam era com muito amor 
e dedicac;ao a cultura ucraniana. A coorde
nac;ao do grupo estava nas maos do Padre 
Marciano Pensak, que era auxi liado pelas 
catequistas vindas de Prudent6polis. Os 
ensaios eram feitos sempre a noite, porque 
durante o dia a maioria dos integrantes tra
balhava na lavoura, completa Veronica. 

Um fato marcante aconteceu no ano 
de 1958, ano do Cinquentenario da lmigra
c;ao aqui em lvahy Calmon. Nesse perfodo, 
aconteceu primeira apresentac;ao do Gru
po Folcl6rico Ucraniano Brasileiro Vesselka 
de Prudent6polis. 

O name "Svitanok" significa amanhe

cer. 0 grupo foi criado em 1989, pela Ir. 
Maria Michaliszyn Neta e tambem pelo Pe. 
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Domingos M. Starepravo, um dos principais 
incentivadores da criac;ao do mesmo. lni
cialmente era um grupo juvenil, mas com 
o passar do tempo tornou-se grupo adulto, 
que desde 1991 realiza este belo trabalho 
de preservar a cultura ucraniana atraves da 
danc;a. 

lnfelizmente nao foi um trabalho inin
terrupto, pois o grupo passou par diver
sas crises, ficando par muitas vezes sem 
nenhum integrante. Mas no ano de 2000, 

surgiu o interesse de alguns jovens em res
gatar o grupo, que conta atualmente com 
22 integrantes. ludo isso grac;as a ajuda 
dos jovens da comunidade e tambem pelo 
apoio recebido de muitas pessoas de nos
sa cidade, core6grafos de outros grupos de 
danc;a e principalmente da Prefeitura Mu
nicipal. 

Hoje, com o grupo mais estruturado, 
estamos formando o infanto juvenil, que 
conta com 20 integrantes, e pretendemos 
continuar este trabalho de preservac;ao e 
divulgac;ao da belfssima cultura ucraniana, 
despertando em cada corac;ao o amor par 
essa cultura e pela Patria Ucraniana. Neste 
ano de 2000, o grupo foi coordenado par 
Natatia Kozan, sendo core6grafa Monica 
Korelo. 

Taradenko Cereais 
HoKM~ e,, trabaL/w 

Compramos sua 
produ~o de milho, 
feijaoemel. 

-Rua Xavier da Silva, 999- Fone:42 3247 1437 

o Svitanok ja se apresentou em varios 
eventos em lvaf e regiao, nas cidades de 
Ponta Grossa, lpiranga, Tibagi, entre ou
tras, mas sua participac;ao maior tern sido 
nos Festivais de Danc;as Ucranianas coma, 
par exemplo, no anode 2000, com sua par
ticipac;ao em Canoas, na regiao metropoli
tana de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, 
evento este em nfvel nacional. 

Jose Marcia Bobek 

Grupo Folcltirico Ucraniano (ano 1958). 0 Grupo so 
passou a se chamar "Svittinok" a partir de 1989 -
antes desta data niio tinha nome oficial. 

Durante apresentafiiO para o dia dos pois. (ano 
1989). 

Meados dos anos 80. 
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Grupo de Jovens JUI 
Acredita-se que ja existia deste o infcio 

da colonizac;:ao a participac;:ao da juventu
de junto aos movimentos pastorais ligados 
a igreja ea cultura ucraniana. 

0 objetivo de um grupo de jovens e 
colaborar e ajudar na celebrac;:ao religiosa, 
tambem promovendo eventos como En
contros Inter Paroquiais de Jovens, mobi
lizando a juventude para participar e aju
dar em festas religiosas, eventos culturais 
e participando das tradicionais "Haflkas", 
brincadeiras de Pascoa realizadas sempre 
no patio ou em volta da igreja . Hoje esta 
tradic;:ao de haflkas aqui na sede do muni
dpio nao existe mais. A ultima foi realiza

da no anode 2002. 

Hoje existe um grande desinteresse 
dos maisjovens infelizmente. Tambem sao 
realizadas as "Kolhedas", na qual grupos 
entoam lindas melodias e canc;:6es natali
nas. Destaca-se ainda a realizac;:ao de pe
c;:as teatrais, entre muitos outros eventos. 

0 Grupo de Jovens participou e repre
sentou a comunidade ucraniana em va
rias modalidades esportivas, atraves dos 
tempos. 0 JUI possui seus encontros que 

Uma grande equipe - JUI E.C (ano 1977) 
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Juventude Ucraniana de lval 
constam em atas lavradas a partir do mes 

de abril de 1971. Antes havia o grupo Fil has 
de Maria, e outros. Como todo grupo, o 
JUI tambem teve suas quedas, visto que 
desde 2006 nao sao realizados encontros 
lnterparoquiais de Jovens. Em relac;:ao aos 
Congressos da Juventude Ucrafno-Brasilei
ra, a participac;:ao de jovens de nossa Par6-
quia e consideravel. 0 evento e realizado 
anualmente em nfvel nacional, sendo que 
o ultimo aconteceu neste ano na cidade 
de Uniao da Vitoria - PR. De acordo com 
a integrante e coordenadora do Grupo Pa
tricia Taradenko, os jovens procuram dar 
sua parcela de contribuic;:ao nos eventos 
da Par6quia, alem da preservac;:ao de an
tigos costumes ucrafnos, levando as can
c;:6es natalinas, chamadas de "Kolheda", as 
famflias de descendentes ucranianos. Atu
almente as reuni6es sao realizadas men
salmente com a presenc;:a ativa, em media, 
de 30 membros que sao supervisionados 

pela irma Ana . Durante os encontros sao 
discutidos assuntos referentes aos desa
fios que os jovens enfrentam hoje e a im
portancia da convivencia em grupo tendo 
a lgreja como sua base principal, salienta 
Patricia. 

Jose Marcio Bobek 

Javens participam de Retiros Espirituais no Casa de 
Ora~iio em Ponto Grosso. 

Grupo de Javens porticipo de excursiio a Basilica de N.Sra. Aparecida. (meadas dos anas 70) 
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Diretorio da AJUB, eleita em Rio Azul nos dias 2 e 3 de fevereiro de 2002. (Chapa intitulada 
"AJUB Somos Todos Nos"). 

lvai foi Sede Nacional da AJUB 
No infcio da colonizai;:ao, os imi

grantes ucranianos ja iniciaram o 

trabalho em forma de organizai;:ao, 

criando uma Associai;:ao de nome 

Santo Estefana, liderada por Estefana 

Centega. 

Durante o IX Congresso da Juven

tude Ucrafno-Brasileira, realizado em 

Pitanga/PR em 1982, pensou-se em 

instituir uma Associai;:ao que con

gregasse os jovens de descendencia 

ucraniana e simpatizantes. Foi af que 

comei;:ou a nascer a AJUB (Associa

i;:ao da Juventude Ucrafno-Brasileira). 

O seu primeiro presidente foi o Sr. 

Joao Kindra, e a primeira diretoria 

eleita pelo jovem Dorotey Gaudeda, 

que levou adiante o trabalho e muito 

contribui para o crescimento da Asso

ciai;:ao. AJUB foi criada com objetivo 

de preservar e divulgar o patrim6nio 

historico e socio cultural ucraniano, 

bem como pro mover a integrai;:ao das 

comu nidades da etnia ucraniana exis

tentes no Brasil, atraves de cursos, 

conferencias, congressos, publica

i;:oes e outros meios, alem de ser uma 

referenda para o jovem ucraniano. 

Preocupados em manter acesa 

a chama da cultura ucraniana, e dar 

continuidade ao trabalho da AJUB, 

um grupo de jovens participantes do 

29Q Congresso realizado em Rio Azul 

nos dias 02 e 03 de fevereiro assumiu 

o comando da AJUB para o nosso 

munidpio para o bienio 2002/2003. 

Sendo eleito presidente o jovem Jose 

Marcio Bobek e os demais integran

tes da diretoria executiva de Ivar, e co

munidades de Rio Azul, Mallet, Ponta 
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Homenogem de confraternizo~iio dos 21 
anos da AJUB. (25 ju/ho de 2003) 

Grossa, Curitiba, Uniao da Vitoria, 

Porto Uniao (SC) e Canoas (RS) todos 

somaram-se a instituii;:ao intitulada 

"Ajub Somos Todos Nos". 0 nosso tra

balho desenvolvido foi manter coesa 

a cultura ucraniana : editando bimes

tralmente o jornal Me Rostemo, que 

significa "Nos Crescemos", apoiando 

os grupos de jovens e grupos folclori

cos, promovendo os Festivais de Dan

i;:as Ucranianas, evento que surgiu 

atraves da AJUB no anode 1994, bem 

como organizando os congresses dos 

jovens ucranianos que sao realizados 

anualmente, dentre outros eventos. E 
importante ressaltar que a AJUB nao 

tern vfnculo com determinada cida

de, igreja, clube ou grupo de jovens, 

mas sim e uma organizai;:ao sem fins 

lucrativos ou governamentais, tendo 

o interesse de congregar a juventu

de ucraniana e simpatizantes de um 

modo geral, respeitando seus interes

ses e opini6es. AJUB e voce, eu, toda 

e qualquer pessoa que tenha um es

pfrito jovem dentro de si, onde vive o 

amor pela Ucrania e pelo Brasil atra

ves da cultura ucraniana. 

Jose Marcio Bobek 

Evento contou com mais de 700 j ovens vindos de comunidades 
ucranianas do Paranti, Sta. Catarina e Siio Paulo. 

XII CONGRESSO DA JUVENTUDE 
UCRAf NO- BRASILEIRA 

Em 15 de novembro de 1969, membros da Sociedade dos 
Amigos da Cultura Ucrarna com representai;:ao em Curitiba, 
e membros de Ponta Grossa e Porto Alegre associaram-se a 
Sociedade Ucrarno-Brasileira Unificai;:ao de Sao Paulo com 
o intuito de manter acesa a chama da cultura ucraniana e 
despertar um intercambio abrangente entre a juventude ucra
niana no Brasil, dessa forma surgiu entao o 1Q Congresso, com 
25 representantes, nominados na epoca de delegados. 

0 5Q Congresso foi realizado no anode 1978 em Pruden
t6polis, com uma participai;:ao significativa e hist6rica de 
1529 jovens, sendo ministrado em lfngua ucraniana. Um dos 
momentos marcantes deu-se quando um dos participantes sa
lientou: "Quando cada ucraniano conservar um pedacinho da 
Ucrania em sua casa, ela nao perecera". De acordo com lzabelia 
Schurca, a primeira participai;:ao da juventude ucraniana de Ivar 
em Congressos foi justamente neste de 1978 em Prudent6polis. 

Buscando proporcionar uma viagem agradavel ao passado, 
apresentamos o 12Q Congresso da Juventude-Ucrarno-Brasi
leira, realizado entre os dias 09 e 10 de fevereiro do ano de 
1985, em Ivar - PR. Fruto da dedicai;:ao de uma juventude ativa, 
juntamente com esfori;:o da comissao da lgreja e membros da 
comunidade ucraniana local, com a participai;:ao e apoio da 
(AJUB)-Associai;:ao da Juventude Ucrarno-Brasileira, e tam
bem da Prefeitura Municipal de Ivar, o evento foi marcante em 
todos os sentidos. Participaram, de acordo com os organizado
res, ma is de 700 jovens vindos de todas as co16nias pertencen
tes a Matriz Par6quia Sagrado Corai;:ao de Jesus de Ivar e jovens 
advindos de outras comunidades ucranianas do Parana, Santa 
Catarina e Sao Paulo. A diretoria da juventude ucraniana de 
Ivar deste que, sem duvida, foi um dos maiores e importantes 
eventos realizado pela juventude ate hoje em nossa hist6ria, 
foi composta pelos coordenadores: Moi;:as: Presidente - Helena 
Seniuk, Vice- Julia Bassarab, Secretaria -Adelia Taras. Rapazes: 
Presidente-Antonio Krevei (in memorian), Vice - Hilario Zuba
cz, Secretario- Mario Churca. 

Neste evento, todos os participantes de outras comunida
des, cidades, estados foram hospedados em casas de famflias 
ucranianas, devido na epoca, nao possuirmos um local que 
comportasse um numero tao grande de participantes. Nesta 
ocasiao, houve a reeleii;:ao do jovem Dorotey Gaudeda por 
mais um bienio na AJUB. Destacam-se como tema de debate a 
validade dos congressos; o motivo pelo qua I os jovens afastam
se da lgreja, etc. Dentre as resolui;:oes principais, destacam-se 
as seguintes: Nao esquecer, mas praticar os idea is e compro
missos dos Congressos, manter e defender a cultura ucraniana. 
A comissao organizadora recomendou a participai;:ao ativa nos 
pr6ximos eventos. Foi escolhida como sede do 13Q Congresso a 
comunidade de Campo Mourao/Parana. 

Jose Marcio Bobek 
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Vida e hist6ria de uma imigrante 
Ctl±ar~ Kozar Bobek 

Catarina Babek. Fata feita no dia l!l de janeiro de 
1994, par ocasiiio de seu 91!1 anivers6rio. 

Catarina nasceu em 01 de janeiro de 1903, 
em Ostrowczyk, Galicia Ocidental, Ucrania. 
Filha de Teodoro Kozar e Maria Konstanska. 
Deixando sua terra natal aos 05 anos de ida
de, Catarina veio ao Brasil juntamente com 
seus familiares. Com uma vaga lembran~ 
do que viveu, mas com forte recorda<;ao do 
que seus pa is falavam, ela conta que a viagem 
maritima foi bastante diffcil, uma vez que o 
navio comec;ou a dar problemas com a entra
da de agua nos por6es, o que causou panico. 
Passado algum tempo, o problema foi solu
cionado ea viagem transcorreu tranquila. Du
rante a travessia do oceano, contava ela que 
faleceram duas crian~s e seus corpos foram 
lan~dos ao mar. Foram mais de 30 dias de 
viagem. 0 desembarque aconteceu no Rio de 
Janeiro, seguindo para o Parana, no Porto de 
Paranagua local do desembarque no ano de 
1908. 

No dia 06 de setembro do ano de 1920, 
Catarina casou-se com Nicolau Bobek, tive
ram 09 filhos dos quais 03 falecidos, Ana, 
Basilio e Luca. Os filhos se casaram e deram 
a Catarina 66 netos, 144 bisnetos, 44 trinetos 
e 01 tetraneto. Toda essa enorme descenden
cia e composta por mais de 100 familias que 
totalizam mais de 350 pessoas. Os familiares 
desta imigrante residem nas cidades de lvaf, 
lvaipora, Cilndido de Abreu, Ariranha do lvaf, 
Manoel Ribas, Ortigueira, Santa Maria do 
Oeste, Pitanga, Ponta Grossa, Campo Largo, 
Apucarana, Curitiba, Mato Grosso do Sul, 
Porto Alegre, sao Paulo, entre outras. 

HOMENAGENS 
Catarina recebeu varias homenagens, a 

saber: 
Em 1994 I 1995, foi destaque na impren

sa escrita do Jornal Regional de Palmeira; 
Em 1997, recebeu o Certificado de Pioneira, 
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pelo lnstituto de pesquisa Max Uder de Tei
xeira Soares; 

Em 1999, foi destaque da Coluna "Hist6rias 
da lmigra<;ao do boletim lnformativo da AJUB; 
Em 1999, por ocasiao da VI edi<;ao do JAIS (Jo
gos abertos de lvaO foi aberta a 1Q exposi<;ao 
"Hist6rias e Conquista Recordar e Viver", na 
qual foram expostos inumeros documentos, 
objetos e fotos relatando sua hist6ria e da 
imigrac;ao ucraniana; 

Em 1999, recebeu homenagens do 
grupo de banduristas Fialka de Curitiba; 
Em 1999, recebeu o Certificado de Reconhe
cimento Publico da camara dos vereadores 
entregue pelo Presidente Everaldo Manfron; 

Em 1999, recebeu o titulo de Honra ao 
Merito da AJUB (Associa<;ao da Juventude 
Ucraino - Brasileira entregue pelas maos do 
presidente Marcos Antonio Nogas; 

Em 1999, teve sua hist6ria publicada 
no Jornal "O Prada" de Prudent6polis, bem 
como no livro "Resgate Hist6rico do Munici
pio de lvai. 

Catarina Kozar Bobek faleceu no dia 04 de 
abril de 2001, aos 98 anos de idade, na cidade 
de lvaf Calmon. Pelo seu exemplo de dedica
c;ao, trabalho e fe, sentiremos saudades. 

Jose Marcio Bobek (Neto de Catarina) 

Caros Amigos e Amigas, 
A hist6ria de uma pessoa, de uma rua, de 

um bairro, de uma cidade ou de uma na9i<> e 
transmitida de ge~ em ge~o atr.wes de 
fotos, documentos e de conversas que ajudam a 
manter nossa cultura. 

Vamos emban:ar neste "Navio de Hist6ria11 

dos pioneiros ucranianos que aqui em "lvahy 
calmon" chegaram. lnumeras foram as dificulda
des como o dima, moeda, idioma, alime~. 
tloresta, solo e i~ com outros povos. 

Movidos pela fe a~ram a luta por dias 
melhores, abriram estradas, construiram igrejas, 
escolas e associa9)es. Um trabalho regado por 
lcigrimas, sangue e muito suor. 

E neste rune! do tempo que buscamos o 
resgate de nossa hist6ria que continuam sendo 
escrita pelas canetas do poder e pelas maos 
calejadas de nossa gente. 

Que este trabalho ea hera~ de nossos 
antepassados sirvam de incentivo para as novas 
gera95es, para que se orgulhem de seu povo e 
cada dia construam um mundo cada vez mais 
humano. 

Parabens lvai, pelos 100 anos da Im~ 
Ucraniana. 

Um grande ab~ a todos, 

JoR Wrdo Bobek 

Consagrados -
Fi/hos de Ivar 

DOM EFRAIM BASf LIO KREVEY, OSBM 
PE. Hit.ARIO BARDAL, OSBM 

PE. PORFf RIO PEDRUCHNEY, OSBM 

PE. ANDRE PISTUN, OSBM 

PE. MARIO PRECHASNIUK, OSBM 

PE. DOROTEU ZUBACZ, OSBM 

IR ORESTES FELIPE 

CATEQUISTAS DO SAGRADO 
CORAc;AO DE JESUS 
CAT. MEROSLAVA KREVEY, KCI 
CAT.ISABEL KREVEY, KCI 

CAT. TEODOSIA KREVEY, KCI 

CAT. HELENA BARDAL KCI 

CAT. MARIANA ZUBACZ, KCI 

CAT. +ANA BARDAL KCI 

IRMAs DA CONGREGAc;AO DAS 
IRMAs SERVAS DE MARIA IMACULADA 
NASCIDAS EM IVAl-PR. 
IR.EUDOCIMA EUFROSINA DOBROVOLSKI 

IR.LEONI TECLA DOBROVOLSKI 

IR.LUBINA SOPHIA DOBROVOLSKI 

IR.NEONILA ANASTASIA ONESZKO 
IR.DOSITEIA JULIA ONYSZKO 

IR.DESIDERIA MEROSLAVA ONESKIV 
IR.CRISTINA CATARINA LAURINHO 

IR.LAURA STEFANI NA PISTUN 

IR.MINODORA SZUZALLA 

IR.MATILDE MARIA CZERVATY 

IR.ANTONIA SUCHORONCZEK 

IR.CELINA TEODOZIA SLOBODA 

IR. ANTONIA CHVISTA 

IR. ANGELA CLECI DZULA KOVALCHUK 
IR. LOGLESIA MARIA KOBELNIK 

IR. MARIANA ZATCERKONY 
IR.BERNADETE KARABINOSKI 

IR. ANA PAULA DOMBROVSKI 
IR. LEONISSE MICHELI KOBELNIK 

IR. CIMIRIELA KOLBENIK 

IR. ELISA PARASQUEVIA LEUCH 

IRMAs JA FALECIDAS 
IR. TEODOTA CATHARINA SLOBODA 

IR. MACRINA MARIA HNYDA 

IR. OKSANA OLGA POPOWYTCH 

IR. TEREZA TECLA KATARENHUK 

IR. PAULA MIROSLAVA LEUCH 

IR. PEl.AGIA MARIA LISZCYSZVNC 

IR. MIQUILINA MARIA BARDAL 

IR. ANTONIA EUDOKIA BILOBRAN 

IR. EUMENIA MARIA CHORTORSKO 

IR. MINODORA TECLA KOSTINRECZKO 
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0 
s imigrantes mantem algu
ma liga<;ao com a cultu ra 
de origem par mais que se 
apresentem pressoes no 
sentido de completa assimi-

la<;ao pela sociedade e cultura envolvente. 
Par mais distante que se encontre o pa fs de 
origem, os imigrantes sempre guardam al
guma forma de identifica<;ao et nica com 0 

mesmo. 
Cada na<;ao, cada grupo et nico, possui 

suas tradi<;6es, seus usos e costumes que 
se formam e se perpetuam ao longo de seu 
processo hist6rico. Assim, quando os povos 
imigram de um lugar para outro, em busca 
de melhores condi<;6es de sobrevivencia, 
ca rregam consigo uma bagagem cultural 
representada, principalmente, pela lingua 

Cerealista 
BALDISSERA 

Valmeri Baldissera 
Proprtetario 

COMPRA E VENDA DE CEREAIS 
Rua Rogaciano Antunes Ribeiro, 40 - Cent ro 

Fone: (42) 3247-1868 - 84460-000 - lvai - Parana 
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lgreja Matriz Sagrado 
Cororiio de Jesus - (decoda 
de1950}. 

e pelas tradi<;6es. As tradi<;6es nao sao ele
mentos a pa rte na vida de um povo, etas es
tao presentes na constante a<;ao de sentir o 
mundo, de inter-relacionar-se com o meio 

e nas rela<;6es sociais, elas sao elementos 
pelos quais se conhece um grupo etnico, 
uma comunidade, um povo, nao apenas no 
presente, coma tambem em seu passado 
hist6rico. Abrangem todos os aspectos da 
vida e das rela<;6es sociais, coma a vida fa
miliar, comunitaria, religiosa e polftica. 

E na vida cotidiana que se da a preser
va<;ao, a transforma<;ao e a perda de tra<;os 
culturais, o cotidiano refere-se as a<;6es e 
rea<;6es da sociedade, da vida em comuni
dade, das rela<;6es sociais que se estabele
cem entre as pessoas e entre comunidades 
espedficas. 

Contato para show: 
42 9136 5056 

lgreja Matriz Sagrado Corariio de Jesus decada de 
1990 - opos reforma e ampliariio. 

A for<;a da religiosidade dos imigran
tes ucranianos esteve sempre presente na 
nova patria. Desde a chegada preocupa
vam-se com a necessidade de se construir 
igrejas e escolas, estas auxiliaram na ma
nuten<;ao das tradi<;6es culturais trazidas 
pelos imigrantes. 

Com detalhes bizantinos, as cinco cu
pulas simbolizam Cristo e os quatro evan
gelistas, representam ora<;ao e piedade. A 
tradicional ab6bada bizantina faz lembrar 
a arcada celeste que cobre a Terra. Os fco
nes nas paredes criam o sentimento do 
encontro entre o divino e o humano). 

Alem das igrejas e capelas, os imigran
tes ucranianos formaram associa<;6es re
ligiosas e culturais, organizadas par gru
pos leigos orientados pelos religiosos ou 
rel igiosas, entre elas destacam-se: Apos
tolado da Ora<;ao, Congrega<;ao Mariana, 
Cruzada Eucarfstica, Grupo Folcl6rico. Es
tas associa<;oes auxiliaram na preserva<;ao 
dos costumes e tradi<;6es ucranianos, en

sinando a lingua, a religiao e as tradi<;6es 
ucran ianas. 

0 Casamento ucraniano e muito SO-

Tijolos de 02, 06 furos varias 
medidas e 08 furos 

RUARK> BRANCO -BARREIRO - IVAI- CEP 84.460-000 -PR 
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Jovens entoom can~oes natolinas - "kolhady" -
dezembro de 1986. 

lene, antes mesmo de partirem para a 
igreja, os noivos ajoelham-se tres vezes 
em frente a seus pais, pedem a ben~ao e 
beijam suas maos. 

Durante a cerim6nia religiosa, os noi
vos sao coroados com uma coroa de flores 
ou de "cedrinho", denominado "vinothke", 
que simboliza o ser humano criado como 
rei do universo, com direito de multiplicar
se e dominar a Terra. No decorrer da ceri
m6nia, o sacerdote da uma ben~ao espe
cial para a noiva, ela oferta flores a Nossa 
Senhora e recebe ben~aos para a fertilida
de. Em alguns casamentos, o padre ofere
ce um calice com vinho aos noivos como 
recorda~ao das Sodas de Canaa . Antes 
e depois da cerim6nia de casamento na 
igreja, os noivos passam por um ritual de
nominado de "Blachoslovenha" (ben~ao) . 

Em algumas ocasioes, ap6s a cerim6-
nia religiosa, no local da festa, os pais dos 
noivos ofertam a eles vinho e pao. lsto 
significa que as familias consentiram o 
Casamento, tambem e sinal de fartura e 
felicidade. 

A festa de casamento tradicionalmen-

.Moreoaria 
Tr~pie~i~ 
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PlllmS IUMEllTtCllS 
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R. Arthur Franco, 762 - lvai 
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te era animada com "screpka" - especie 
de violino - acompanhada de can~oes po
pulares ucranianas entoadas em casamen
tos, denominadas de "kolomeikas". No 
embalo destas can~oes, ocorria a dan~a do 
"korovai" - pao doce, decorado conforme 
a tradi~ao ucraniana. Muitas das tradi~oes 
Vinculadas ao Casamento Sao preservadas 
entre os descendentes de ucranianos, em 
muitos casos, aboliram-se as "kolomeikas" 
e a "screpka". 

Assim como a cerim6nia de casamen
to e envolvida em rituais, em simbolismo, 
outras cerim6nias tambem apresentam 
tradi~oes preservadas entre os descen
dentes dos imigrantes ucranianos, princi
palmente o Natale a Pascoa. 

Os preparativos para o Natal iniciam
se no dia vinte e sete de novembro, com 
a "Pelepivka", perfodo que se estende ate 
o dia vinte e quatro de dezembro e repre
senta uma epoca de jejum e penitencia a 
espera da chegada do filho de Deus. No 
dia vinte e quatro de dezembro, enfeita
se a "ialenka" - arvore de Natal -, anti
gamente espalhavam palha de trigo e/ou 
feno embaixo da mesa onde seria servida 
a ceia, para lembrar a manjedoura onde 
nasceu Jesus. Tambem neste dia, em algu
mas casas, prepara-se o "Diduck" - feixe 
de trigo envolto em um bordado ucrania
no, colocado junto a porta de entrada da 
casa - simboliza os ancestrais falecidos 
na familia, bem como a fartura, a colheita 
abundante, o bem-estar, o progresso. 

De acordo com a tradi~ao ucraniana, 
a ceia natalina deve ser servida quando 

· Farmacia Cristo Rei 

Fone: (42) 

32471317 

Rua Candido de Abreu. 11 O 
Centro lvai 

Ferreira Correia, 170 - Centro - Fone: (42) 9131 2322 - lvai 

a primeira estrela aparecer no ceu . Nesse 
momento, o "hospodar" - chefe da famf
lia - convida todos para aproximarem-se 
da mesa, faz uma ora~ao de agradecimen
to pela fartura dos alimentos e sauda a to
dos com as palavras: "Xrest6s Rodeucia" 
- Cristo nasceu - e as pessoas respondem: 
"Slavimo loh6" - glorifiquemo-lo. Segue a 
ceia, que de acordo com a tradi~ao ucra
niana, deve ser composta por doze pratos, 
representando no perfodo pagao os doze 
meses do ano e, posteriormente, no Cris
tianismo, os doze ap6stolos. Todos os pre
sentes devem provar um pouco de cada 
prato para que a vida familiar seja unida, 
alegre e vivida no bem-estar humano e es
piritual. 

Durante a ceia, iniciam-se os cantos 
natalinos, os "kolhady", que falam do 
nascimento de Jesus. No dia do Natal e/ 
ou nos dias posteriores, grupos de jovens, 
crian~as, adolescentes, adultos costumam 
visitar as famflias e sauda-las com o canto 
dos "kolhady". 

Durante o primeiro dia do ano, as 
crian~as visitam as casas, lan~am ao solo 
sementes de trigo e desejam a famflia vo
tos de prosperidade, fartura e felicidade. 
No dia seis de janeiro, comemora-se a fes
ta dos Reis Magos, com a liturgia especial 
e a ben~ao da agua, lembrando 0 batismo 
de Cristo no Rio Jordao, posteriormente, 
ocorre a ben~ao das casas. 

A festa da Pascoa e uma das tradi~oes 
mais preservadas entre os ucranianos. 
Para essa ocasiao sao preparadas as "pes
sankas" - ovos coloridos, desenhados e 

Santa Clara 
IND. DE PAPEIS E EMBALAGENS 

Av. Principal, sin - Palmital - 84460.000 - lvai - Pr 
Fone:42 3247 4000 / Fax:42 3247 4020 
Fabrica de Cand6i: Fone: 42 3639 8000 I Fax: 42 3639 8034 
www.santaclarapapeis.com.br 

Parabensa 
comunidade 

ucraniana pelos 
100anosde 
imigra~ao. 

Grupo de Jovens JUCREI 
(Jovens Unidos em Cristo Rei) 
Par6quia Cristo Rei 
lvai - Parana 
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pintados t ota lmente a mao. Tambem no 
sabado que antecede a Pascoa, ocorre a 
benc;:ao dos alimentos que serao degusta
dos no cafe da manha do domingo pascal. 
No dia da Pascoa, tradicionalmente ocor
rem as brincadeiras, danc;:as, canc;:oes, de
nominadas de "ha ilka". 

Ao lado das festas e cerim6nias religio
sa s, outro aspecto da preservac;:ao das t ra
dic;:oes ucranianas diz respeito a arquitetu
ra . Em geral, as residencias dos imigrantes 

"Residencia do Sr. Gregorio Lobascz" - decada de 1960. 
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ucran ianos eram de madeira, apresen
tavam um telhado alto, caracterfstico de 
regioes onde ocorre a incidencia de neve, 
aproveitamento do pe direito alto para a 
construc;:ao de s6taos nas casas, o que per
mitia uma melhor utilizac;:ao dos espac;:os. 
Normalmente, nas casas ucranianas, as 
areas - espac;:os cobertos que dao acesso 
a porta de entrada - sao decoradas com 
vasos de flores e folhagens diversas. 

"Hailka" em 1960, no patio da lgreja Sagrado 
Corafao de Jesus. 

"Hailka'~ abril de 1986. 

Venda de implementos agrfcolas, produtos 
veterinaries, compra de cereais, venda e 
manuten~o de motosserras e r~deiras. 
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do pagao ao cristao 

A
s pessankas sao ovos colo
ridos com varias gravuras, 
cada uma com seu signi

ficado. Estas sao tipicas 
da cultura ucraniana, que 

atualmente sao entregues na Pascoa coma 
forma de presente de uma pessoa para ou
tra . 

Sua hist6ria tern inicio em um passado 
remote, sendo que estas foram encontra
das em escava<;6es, estimando-se que ja 
eram feitas ha cerca de 3000 anos antes 
de Cristo, porem eram utilizados materiais 
mais rusticos para sua confec<;ao. Estudos 
revelam que as pessankas eram utilizadas 
pelos pagaos antes do cristianismo, coma 
forma de celebra<;ao a chegada da prima
vera, que na Ucrania ocorria com o derreti
mento da neve. Esse periodo era comemo
rado com grandes festas quando o branco 
da neve dava lugar ao verde da vegeta<;ao. 

A festa da primavera era um evento de 
grande importancia na epoca. Tratava-se 
de uma comemora<;ao com fogueiras, na 
qual se ofereciam as pessankas aos entes 
da natureza coma forma de agradecimento 
pelas colheitas e pelos demais beneficios 
que a natureza oferecia. 

Com o passar do tempo, os materiais e 
as ferramentas foram evoluindo e, com isso, 
as pessankas foram ficando cada vez mais 
sofisticadas, sendo consideradas obras de 

26 Revista Exclusiva 

relevante importancia artistica e cultural. 
lnicialmente se usavam corantes naturais, 
ma is tarde estes foram substituidos por tin
tas sinteticas usadas ate os dias de hoje. 

Com a ado<;ao do cristianismo na Ucra
nia por volta do ano 988, o povo aceitou 
a filosofia crista, porem nao abandonou al
guns rituais que eram praticados anterior
mente, dentre eles a Festa da Primavera. 
Sendo assim, as pessankas continuaram a 
existir, porem foram adaptadas coma sim
bolos cristaos. 

A antiga festa da Primavera foi trans
formada em Festa da Pascoa Crista, vista 
que aconteciam na mesma epoca. Assim, 
o povo continuou com seus festejos e com 
a arte de expressar seus sentimentos atra
ves das pessankas, porem estas deixaram 
de ser ofertadas aos entes da natureza e 
passaram a ser usadas coma presentes en
tregues de uma pessoa para outra, tradi<;ao 
esta mantida ate os dias atuais. 

As pessoas passaram a confeccionar 
pessankas para ofertar a seus amigos e 
parentes coma desejo de prosperidade 
na Pascoa, em casamentos e nascimentos 
coma materializa<;ao das boas inten<;6es 
em desenhos feitos a mao. Diversas sao as 
cores usadas para colorir as pessankas, sen
do que cada simbolo tern seu significado. 

A Ucrania e um pais dotado de uma 
Hist6ria conturbada, em que muitas vezes 

imperou a miseria e a opressao, coma os 
conflitos com povos vizinhos, duas guerras 
mundiais e lutas pela sua independencia, 
que ocorre no ano de 1991 e as pessankas, 
assim coma as demais manifesta<;6es cul
turais, foram preservadas em meio as difi
culdades. 

A tradi<;ao das pessankas foi trazida 
para o Brasil junta com a imigra<;ao e esta 
preservada ate os dias atuais pelos descen
dentes e simpatizantes da cultura ucrania
na, sendo uma forma de arte e de preser
va<;ao cultural. 

Em lvai, este costume permanece com 
vigor, sendo que a Par6quia Sagrado Cora

<;ao de Jesus promove curses desta arte, 
que sao bastante procurados por adoles
centes que pretendem manter seus costu
mes e tradi<;6es, atraves de suas manifesta
<;6es artisticas. 

Conservar atraves das artes a cultura 
de nossos antepassados e essencial para 
mantermos viva uma cultura milenar, que 
conseguiu superar guerras, persegui<;6es e 
tantos outros problemas. 

Anderson Gibathe 
FONTE DE DADOS: www.pessanka .com.br 

'f142J247-JJ72 
Rua Rui Barbosa. 65 - Centro - CEP 84460-000 

Ivar - Parana 
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Missionarios: Pe. Gre
gorio Hunka e Pe. Vidal 
Klemczuk, essas foram 
as ultimas missoes do 

Pe. Vidal, que veio a fa
lecer no dia 20 de jun ho 

deste ano. 

Ju/ho/2009 

Encontro das ••Ill• familias (24/04), 
evento esse 
que contou 

com mais de 
500 pessoas 

para um dia de 
reflexao, orac;ao 

e recreac;ao para 
as crianc;as. 

Parabens a querida comunidade 
ucraniana pelo centenario de coloniza~ao. 

vereador 

MARCELO NASS 

ESCOLAS ESTADUAIS DE IVAf COMEMORAM 
0 CENTENARIO DA IMIGRA~O UCRANIANA 
O centenario da imigrac;ao ucraniana foi 

omemorado nas escolas estaduais do muni
ipio de Ivar, atraves de exposic;oes culturais 
no decorrer do ano letivo de 2008. Na Escola 
Gil Stein Ferreira o trabalho foi organizado 
pela professora Eliane Bardal Graniska. Na 
Escola Ines Messias Erdmann(Cunha) pela 
professora Marlene Martim e no Colegio 
Arthur da Costa e Silva a exposic;ao ficou 
sob a responsabilidade da professora 
Francieli Prost Theodoroski. Na ocasiao 
as tres escolas apresentaram juntamente 
com a cultura ucraniana, um trabalho 
sobre a cultura japonesa coincidentemen
te comemorando o seu centenario de 
chegada ao Brasil. 
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AGROPECUARIA 

~ 
GASPERIN 
MOVE IS 
Servimos hem para servir sempre. 
Parabens a comunidade 
ucraniana de lvaf, 
pelo seu centenario. 

. Ji, EtAfl'WA"'i;t; 
Eu.je;t),b yirari ~ r -

Rua Santos Dumont, 255 - Centro - CEP 84460-000 
FONE: (42) 3247-1464- lvai - Parana 
e-mail: gasperinivai@hotmail.com 
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